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Proposta de descripció d’un nou lloc de treball docent específic amb perfil 
professional de metodologies amb enfocament globalitzat (EGI).1 Curs 2018-2019

Dades del centre 
Nom i cognoms del director/a DNI/NIE/Passaport 

Nom del centre Codi 

Municipi 

Descripció del lloc de treball específic 
La descripció del lloc de treball específic es fa d’acord amb el document següent: 
 

 Projecte educatiu del centre (art. 4 del Decret 102/2010, de 3 d’abril, d’autonomia dels centres educatius; DOGC núm. 5686, de 5 
d’agost de 2010) o un altre document degudament aprovat pel centre. 
Data d’aprovació al consell escolar : ____________ 
Projecte de direcció 

 Data d’entrada en vigor: ____________ 
 S’adjunta còpia de la documentació justificativa següent: ___________________________________________________________    

1. Dades d’identificació del lloc de treball
Perfil professional 
 

Metodologies amb enfocament globalitzat (EGI) 
 

Especialitat docent del lloc de treball  Cos docent 

2. Dades bàsiques del perfil professional

2.1. Contingut funcional 
Missió 

Aplicar metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats, d’acord amb el projecte 
educatiu del centre, per afavorir unes condicions d’aprenentatge que desenvolupin i impulsin l’aprenentatge 
competencial en tots els nivells. 

Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries 

- Impartir docència amb metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats.
- Col·laborar en el disseny, revisió i avaluació dels treballs per projectes d’educació infantil, primària i/o secundària.
- Participar en la definició de criteris per concretar les competències i els continguts curriculars i dels criteris

d’avaluació establerts en els treballs per projectes de cada curs escolar.

Altres funcions i activitats docents (Enumereu-les, si escau) 

 

1. Cal emplenar un document per a cada lloc de treball específic i per a cadascun dels tipus de perfils professionals.
Aquest perfil professional es pot definir a escoles, instituts escola i instituts.

R/N: Y0403/G108 
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2.2. Condicions de context específiques (Enumereu-les, si escau)

3. Acreditació addicional dels requisits per ocupar el lloc de treball

Els professors han d’acreditar els requisits addicionals d’acord amb el que preveu la Resolució ENS/1128/2016, de 26 
d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del 
Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació per ocupar-los (DOGC núm. 7114, de 5 de maig de 2016). 

4. Perfil de competències professionals (Els elements d’aquest apartat es podran valorar com a mèrits en la corresponent
convocatòria de concurs de mèrits específics, d’acord amb l’article 15 del Decret 39/2014, de 25 de març)

4.1. Competència tècnica (Especifiqueu els coneixements tècnics i/o el domini de procediments i tècniques)
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4.2. Competències transversals (Indiqueu les tres competències clau, d’acord amb l’annex  de la “Guia núm.1”) 

5. Tràmit d’informació de la proposta als òrgans col·legiats
Data del tràmit al claustre de professors Data del tràmit al Consell Escolar 

Lloc i data 

Signatura del/de la director/a 

 

Normativa 
- Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents

(DOGC núm. 6591, de 27 de març de 2014):
· a l’article 3.1.b s’estableix la classificació dels llocs de treball docents i preveu llocs de treball específics per tenir atribuït un

perfil propi;
· a l’article 2.2 s’estableix que la direcció del centre intervé en la definició dels requisits específics exigits per ocupar determinats

llocs de treball de la plantilla docent del centre, i
· a l’article 5.2 es preveu el contingut funcional i els requisits del perfil propi dels llocs de treball específics.

- Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centre educatius públics
dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació per a ocupar-los (DOGC núm. 7114, de 5 de maig de
2016).

 Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a _____________________________________ 
 Consorci d’Educació de Barcelona 
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